Nedělní stránka
30.1. – 6.2. 2022

Neděle

4. neděle v mezidobí - sbírka na potřeby kostela

30.1.

Čtení: Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30;

7:30
9:00
10:30
14:00

Pondělí

Úterý

31.1.
17:00

1.2.
7:30

Za Aloise Fojtíka, dceru, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
St. Poddvorov Za Ladislava Trávníka, dvoje rodiče, sourozence, celou živou
i zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Hedviku Pazderkovou, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
Svátostné požehnání
Památka sv. Jana Boska, kněze
St. Poddvorov Za živé a zemřelé farníky ze Starého a Nového Poddvorova
Úterý 4. týdne v mezidobí
Za zemřelé kněze, nová kněžská povolání a za řeholní sestru Marcelu

Středa

2.2.
17:00
18:10

Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící
St. Poddvorov Na dobrý úmysl dárce
Za Annu Komosnou, manžela, dvě dcery, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu

Čtvrtek

3.2.
17:00
18:00

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – Svatoblažejské požehnání - dětská mše svatá
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Za zemřelého manžela, celou živou i zemřelou rodinu

Pátek

Sobota

4.2.
16:30-17:30
16:00
17:00

5.2.
7:30

Neděle

Pátek 4. týdne v mezidobí – Svatoblažejské požehnání - dětská mše svatá
Tichá adorace + svaté přijímání
St. Poddvorov Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
St. Poddvorov Za Kateřinu Pospíšilovou, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Za živé a zemřelé farníky
5. neděle v mezidobí - sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích

6.2.

Čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11;

7:30
9:00
10:30
11:30
14:00

Za P. Jaromíra Mikuláška k nedožitým 100. letům a nová kněžská povolání
St. Poddvorov Za živou i zemřelou rodinu Tomanovu a ochranu Panny Marie do
dalšího společného života
Za Oldřicha Demelu, manželku, bratra, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
Křest: Kryštof Bravenec
Svátostné požehnání

Nedělní stránka (ostatní informace)

Nejlepším prostředkem pro duchovní pokrok je modlitba a duchovní četba. „Vezmi a čti“, slyšel svatý
Augustin, a po četbě se změnil jeho celý život. I život svatého Ignáce se změnil, když četl jako zraněný
voják životopisy svatých. Jak často jsme i my pocítili během duchovní četby, že se naše duše naplňuje
světlem. Svatý Tomáš Kempenský píše: „Vezmi knihu do svých rukou tak, jak vzal do svých rukou Simeon
dítě Ježíše. Na závěr knihu zavři a poděkuj za každé slovo z úst Božích, protože jsi našel na Božím poli
ukrytý poklad.“
Svatý Bernard říká: Nesnaž se ani tolik rozumět tomu, co čteš, jako spíše povzbudit se tím, co čteš. Ať
nezemřeme hlady uprostřed nadbytku!“ Nečteme-li dobře, pak nám četba opravdu nepřináší mnoho užitku.
Duchovní četba je jedno z nejvzácnějších duchovních cvičení a jedna z těch povinností, které si
nikdo nemůže dovolit zanedbávat. Když si vybíráš knihu, nikdy si nevybírej něco, co je pro tebe příliš
obtížné, ale vždy si vyvol něco, co ti přinese největší duchovní užitek. (sv. Matka Tereza)
Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá
a zapomíná, že žije. (Jean de la Bruyére)
Špetka humoru pro zasmání
Potkají se dva kamarádi:
„Včera se mi stalo něco, co bych nepřál ani svému největšímu nepříteli…“
„Co to bylo?“ „Vyhrál jsem čtrnáct milionů.“
__________________________________________________________________________________________________

⨳ Dnes je 4. neděle v mezidobí.
⨳ Ve čtvrtek v Čejkovicích v 18:00 hod. a v pátek ve Starém Poddvorově v 17:00 hod. jsou dětské
mše svaté. Zvu všechny děti, zvláště ty, které v tomto roce přistoupí k 1. svatému přijímání
a také jejich rodiče.
⨳ Svátost smíření bude: Starý Poddvorov
Čejkovice

pondělí
pátek

16:00-17:00 hod.
15:30-16:45 hod.

⨳ Svíce se budou žehnat v Čejkovicích i ve Starém Poddvorově ve středu 2. 2. při mši svaté.
⨳ Svatoblažejské požehnání se bude udělovat po mši svaté v Čejkovicích ve čtvrtek 3. 2. a ve
Starém Poddvorově v pátek 4. 2.
⨳ Děkuji za úklid vánoční výzdoby v kostele. Také děkuji za výzdobu, úklid kostela a fary.
⨳

Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela v Čejkovicích.

⨳

V sobotu 5. 2. uklízí skupina č. 1.: Suchomelová A., Bílíková J., Otáhalová M., Gallinová B.,
Kmentová K.

V Čejkovicích 29. 1. 2022

P. Miloslav Čamek, farář

